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ที่  GUNKUL 64/110    
                                                         11 สิงหาคม 2564 

เรื่อง     ชีแ้จงสาเหตกุารเปล่ียนแปลงผลการด าเนินงานจากงวดเดยีวกนักบัปีก่อนเกินรอ้ยละ 20 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

อา้งถงึ    ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบรษิัทจดทะเบยีน พ.ศ. 2544 

 ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที่อา้งถึงข้างตน้ บริษัท  กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)        
ขอเรียนชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อยตามงบการเงินส าหรบังวด สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ดงันี ้

▪ ภาพรวมผลการด าเนินงานส าหรับงวด สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2564 และ 2563 

ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 
ไตรมาสที ่2 การเปล่ียนแปลง งวดหกเดือน การเปล่ียนแปลง 

ปี 2564 ปี 2563 ล้านบาท ร้อยละ ปี 2564 ปี 2563 ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย 489.45  310.16  179.30  57.81% 758.20  690.19  68.00  9.85% 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 1,159.40  995.78  163.62  16.43% 2,271.98  1,931.95  340.03  17.60% 
รายไดจ้ากการก่อสรา้งและใหบ้ริการ 360.50  405.80  (45.30) (11.16%) 814.89  666.43  148.47  22.28% 
รายไดจ้ากการขายทรพัยส์ินตามสญัญา
เช่าเงินทนุ 

75.13  -    75.13  100.00% 285.15                -    285.15  100.00% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ  129.64   42.12   87.52  207.79%  133.84   (38.31)  172.15  449.32% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการเปลี่ยนแปลง
มลูค่ายตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ ์

 (120.83)  (80.83)  (40.00) (49.49%)  133.74   (7.30)  141.03  1,933.27% 

ก าไรจากการต่อรองราคาซือ้ -    -    -    -               -    106.88  (106.88) (100.00%) 
รายไดอ่ื้น 21.71  26.18  (4.47) (17.07%) 40.32  42.49   (2.17) (5.11%) 
รายได้รวม 2,115.00  1,699.20   415.80  24.47% 4,438.11   3,392.32  1,045.79  30.83% 
ตน้ทนุจากการขายและการใหบ้ริการ 1,236.64  1,011.17  225.46  22.30% 2,425.62  1,951.44   474.18  24.30% 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร  208.82   202.18   6.64  3.29%  419.77   413.99   5.78  1.40% 

ขาดทนุจากการลดทนุในบรษิัทย่อย -    -    -    -    121.08    - (121.08) (100.00%) 
รวมค่าใช้จ่าย 1,445.46  1,213.35   232.11  19.13% 2,966.47   2,365.43   601.04  25.41% 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม
และการรว่มคา้ 

 105.13   61.45   43.68  71.09%  191.02   137.27   53.75  39.16% 

ตน้ทนุทางการเงิน  239.90   256.81  (16.92) (6.59%)  481.49   412.62   68.87  16.69% 

ก าไรส าหรบังวด  528.53   282.20  246.33  87.29% 1,142.19   721.90   420.29  58.22% 
ก าไรสทุธิสว่นของบริษัทใหญ ่ 523.73 279.24 244.49  87.56% 523.73 279.24  244.49  87.56% 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.06 0.03  0.03  100.00% 0.13 0.08  0.05  62.50% 

▪ ก าไรสุทธ ิ
 บรษิัทฯ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม ส าหรบังวดสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 มีผลก าไรตามการแบ่งก าไร
(ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของบรษิัทฯ ปรากฎผลก าไรสุทธิส าหรับงวด 3 เดือนเท่ากับ 528.53 ล้านบาท และส าหรับงวด 

6 เดือนเท่ากับ 1,142.19 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน แสดงผลก าไรสุทธิส าหรับงวด 3 เดือน 
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จ านวนเงิน 282.20 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 246.33 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 87.29 และส าหรับงวด 6 เดือนแสดง
จ านวนเงิน 1,142.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 420.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.22 โดยผลก าไรสุทธิที่เกิดขึน้
ส าหรบังวด สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 นัน้ มีการเปล่ียนแปลงจากปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

▪ รายได้ 
บริษัทฯ มีรายได้รวมส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สุดวันที่  30 มิถุนายน 2564 แสดงในงบการเงินรวมจ านวน 

2,235.83 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 455.80 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 25.61 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่
แสดงรายไดร้วมจ านวน 1,780.03 ลา้นบาท และมีรายได้รวมส าหรับงวด 6 เดือน แสดงจ านวน 4,438.11 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้จ านวน 1,000.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 29.09 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่แสดงรายไดร้วม
จ านวน 3,437.93 ลา้นบาท โดยสรุปตามส่วนงานไดด้งัต่อไปนี ้

1. ส่วนงานขายสินค้า 
รายไดจ้ากการขาย แสดงในงบการเงินรวม ส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 แสดงจ านวน 

489.45 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 310.16 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 179.30 ลา้น
บาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 57.81 โดยเติบโตจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และแผงโซล่ารใ์หก้ับผูร้บัเหมาเอกชนเพิ่มขึน้ใน
ไตรมาส 2 

2. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและส่วนเพิ่มราคารบัซือ้ไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวม ส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 
30 มิถุนายน 2564 แสดงจ านวน 1,159.40 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 995.78 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้ จ านวน 163.62 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16.43 และส าหรับงวด 6 เดือน แสดงจ านวน 2,271.98 
ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 1,931.95 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 340.03 ล้าน
บาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 17.60  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ตารางแสดงรายไดแ้ยกตามประเภทของกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน 

รายการ 
ไตรมาสที ่2 การเปล่ียนแปลง งวดหกเดือน การเปล่ียนแปลง 

ปี 2564 ปี 2563 ล้านบาท ร้อยละ ปี 2564 ปี 2563 ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 692.70 594.54 98.16 16.51% 1,278.37 1,072.84 205.54 19.16% 

 - ในประเทศ 222.38 229.60 (7.22) (3.14%) 460.44 496.68 (36.24) (7.30%) 

 - ตา่งประเทศ 470.32 364.94 105.38 28.88% 817.93 576.16 241.78 41.96% 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังานลม 466.70 401.24 65.46 16.31% 993.61 859.11 134.50 15.66% 

 2.1 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
รายได ้ส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 แสดงจ านวน 692.70 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวด

เดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 594.54 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 98.16 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16.51 และ
ส าหรับงวด 6 เดือน แสดงจ านวน 1,278.37 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 
1,072.84 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 205.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.16 เพิ่มขึน้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชยท์ี่จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยท์ี่ประเทศเวียดนาม ซึ่งรบัรูร้ายได้เขา้มาเต็มไตรมาสจ านวน 4 โครงการ 
ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Tri Viet 1 ขนาด 30 เมกะวตัต ์ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Bach Khoa A Chau 
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ขนาด 30 เมกะวัตต ์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์Tan Chau ขนาด 50 เมกะวัตต ์และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
Phong Dien II ขนาด 50 เมกะวตัต ์รวมทัง้สิน้ 160 เมกะวตัต ์
 2.2 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังานลม 
 รายได ้ส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 แสดงจ านวน 466.70 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวด
เดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 401.24 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 65.46 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16.31 และ
ส าหรับงวด 6 เดือน แสดงจ านวน 993.61 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 
859.11 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 134.50 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 15.66 โดยรายไดท้ี่เพิ่มขึน้เนื่องจาก ผลการ
ด าเนินงานท่ีกลบัมาเป็นปกติในปี 2564 ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม รวม 170 เมกะวตัต ์

3. ส่วนงานก่อสร้างและบริการ 
 รายได ้ส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 แสดงจ านวน 360.5 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 405.80 ล้านบาท ลดลง จ านวน 45.30 ล้านบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 11.16 และ
ส าหรับงวด 6 เดือน แสดงจ านวน 814.89 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 
666.43 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 148.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.28 โดยเกิดจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการ
เขา้ท าสญัญาก่อสรา้งใหก้บัหน่วยงานรฐั และภาคเอกชน โดยเขา้รว่มประมลูงานก่อสรา้งผ่านบรษิัทย่อยในกลุ่ม (บรษิัท 
ฟิวเจอร ์อีเล็คทรคิอล คอนโทรล จ ากดั) ทัง้งานก่อสรา้งสถานีไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้า งานก่อสรา้งสายส่งบนดินและใตด้นิ 
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณโ์ควิด-19 ส่งผลใหก้ารรบัมอบงานและการรบัรูร้ายไดล่้าชา้กว่าก าหนด ราว 1-2 เดือน ซึ่ง
คาดว่าจะสามารถกลบัมารบัรูร้ายไดต้ามปกติภายในสิน้ปี 2564  

4. รายได้จากการขายทรัพยส์ินตามสัญญาเช่าเงนิทุน 
รายได ้ส าหรบังวด 3 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 แสดงจ านวน 75.13 ลา้นบาท และส าหรับงวด 6 

เดือน แสดงจ านวน 285.15 ล้านบาท โดยเกิดจากรายไดข้องการท าสญัญาเช่าที่ดินและอาคารส าหรบัโครงการท่ีท า
สญัญากบัภาคเอกชน และรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าบนหลงัคาใหก้บัภาคเอกชนซึ่งเป็นสญัญาระยะยาว 10-15 ปี 

▪ รายได้อื่น 
1. ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน ส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 แสดงผลก าไรจ านวน 129.64 
ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนแสดงผลก าไรจ านวน 42.12 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 87.52 ลา้นบาท 
คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 207.79 และส าหรับงวด 6 เดือน แสดงผลก าไรจ านวน 133.84 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน ซึ่งแสดงผลขาดทนุจ านวน 38.31 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 172.15 ลา้นบาท หรือก าไรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
449.32 ซึ่งเป็นผลจากการบริหารการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนในส่วนของหนีสิ้นที่ตอ้งช าระเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

2. ก าไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ ์
 ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2564 แสดงผลขาดทุนจ านวน 120.83 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนขาดทุนจ านวน 80.83 
ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึน้ จ านวน 40.00 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 49.49 แต่ส าหรับงวด 6 เดือน 
แสดงผลก าไรจ านวน 133.74 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งแสดงผลขาดทุนจ านวน 7.30 ลา้น
บาท ท าใหม้ีก าไรเพิ่มขึน้จ านวน 141.03 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1,933.27 โดยเกิดจากการท าสญัญาแลกเปล่ียน
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เงินสกลุเงินดอลล่ารส์หรฐัฯจากโครงการพลงังานลมในอดีต และ สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากโครงการพลงังาน
ไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์และพลงังานลม ซึ่งเริ่มบนัทึกตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงินซึ่งมีผล
บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

▪ ต้นทุนจากการขายและการให้บริการ 
 ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แสดงจ านวน 1,236.64 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวด
เดียวกนักบัปีก่อนแสดงจ านวน 1,011.17 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 225.46 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 22.30 และ
ส าหรับงวด 6 เดือน แสดงจ านวน 2,425.62 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 
1,951.44 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 474.18 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 24.30 โดยสรุปตามส่วนงานไดด้งัต่อไปนี ้

ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 
ไตรมาสที ่2 การเปล่ียนแปลง งวดหกเดือน การเปล่ียนแปลง 

ปี 2564 ปี 2563 ล้านบาท ร้อยละ ปี 2564 ปี 2563 ล้านบาท ร้อยละ 
ตน้ทนุจากการขาย 411.13  208.04  203.10 97.63% 622.38  494.21  128.17 25.93% 

ตน้ทนุขายไฟฟ้า 473.23  437.96  35.27 8.05% 917.70  865.62  52.08 6.02% 

ตน้ทนุการก่อสรา้งและใหบ้ริการ 281.55  365.18  (83.63) (22.90%) 665.10  591.61  73.49 12.42% 

ตน้ทนุขายทรพัยส์ินตามสญัญาเช่าเงินทนุ 70.73  -    70.73 100.00% 220.43  -    220.43 100.00% 

1. ตน้ทุนจากการขาย ส าหรบังวด 3 เดือนและงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 เพิ่มขึน้ 203.10 ลา้น
บาท หรือรอ้ยละ 97.63 และเพิ่มขึน้ 128.17 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 25.93 ตามล าดบั  เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีกอ่น 
สอดคลอ้งกบัยอดขายที่เพิ่มขึน้ และเกิดจากตน้ทนุราคาเหล็กและทองแดงที่เพิ่มสงูขึน้ 

2. ตน้ทุนในการก่อสรา้งและบริการ ส าหรบังวด 3 เดือนและงวด 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ลดลง 
83.63 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 22.90 และเพิ่มขึน้ 73.49 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 12.42 ตามล าดบั เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อน โดยการลดลง และ/หรือ เพิ่มขึน้ สอดคลอ้งกบัรายไดท้ี่ลดลง และ/หรือ ที่เพิ่มขึน้ของงานก่อสรา้งที่รบัรูร้ายได้
จากการรบัเหมาก่อสรา้งและใหบ้รกิารตามงวดงานก่อสรา้ง ตามล าดบั 

3. ตน้ทนุจากทรพัยสิ์นตามสญัญาเช่าเงินทนุ ส าหรบังวด 3 เดือนและงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
เท่ากับ 70.73 ลา้นบาท และ 220.43 ลา้นบาท ตามล าดับ เนื่องจากกลุ่มบริษัทไดถื้อปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า เก่ียวกับการรบัรูสิ้นทรพัยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสิ้นตามสญัญาเช่า ส่งผลใหก้ารบนัทึกบญัชีให้
ลกัษณะของตน้ทนุที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไป 

▪ ต้นทุนทางการเงนิ 
 ตน้ทุนทางการเงินแสดงในงบการเงินรวม ส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แสดงจ านวน 
239.90 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนจ านวน 256.81 ลา้นบาท ลดลง จ านวน 16.92 ลา้นบาท คิด
เป็นลดลงรอ้ยละ 6.59 และส าหรับงวด 6 เดือน แสดงจ านวน 481.49 ล้านบาท เปรียบเทยีบกับงวดเดียวกันของ

ปีก่อนจ านวน 412.62 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 68.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.69 เนื่องจากในไตรมาส 
2 ปี 2564 บริษัทฯ ไดม้ีการออกหุน้กูชุ้ดใหม่เพื่อน ามาทดแทนหุน้กูชุ้ดเดิมเป็นจ านวน 1,800.00 ลา้นบาท ซึ่งมีจ านวน
และอตัราดอกเบีย้ลดลงจากหุน้กูช้ดุเดิม นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดท้ าการเจรจาปรบัลดอตัราดอกเบีย้ของโครงการพลงังาน
ไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์และพลงังานลม อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 1 บรษิัทฯ ไดม้ีการเขา้ท าสญัญาเงินกูเ้พิ่มขึน้จากการ
เขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ี่ประเทศเวียดนามขนาดรวม 60 เมกะวตัต ์และ มีค่าใชจ้่ายในการ
เขา้ท ารายการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์ีก 2 โครงการ รวม 100 เมกะวตัต ์
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▪ ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ ส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
แสดงจ านวน 105.13 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนแสดงจ านวน 61.45 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 
43.68 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 71.09 และส าหรับงวด 6 เดือน แสดงจ านวน 191.02 ล้านบาท เปรียบเทยีบ
กับงวดเดียวกันของปีก่อนแสดงจ านวน 137.27 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 53.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
39.16 เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศมาเลเซีย จ านวน 29.99 เมกะวตัต ์ถือหุน้สดัส่วนรอ้ย
ละ 70 รบัรูร้ายไดค้่าปรบัจากการส่งมอบโรงไฟฟ้าจากทางผูร้บัเหมาก่อสรา้งล่าชา้กว่าที่ก าหนดในสญัญา นอกจากนี ้
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยจ์ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ บริษัท จี-พาวเวอร ์ซอรท์ 26 MW ถือหุ้น
สดัส่วนรอ้ยละ 40 และโครงการ บรษิัท กนักลุ ชบูพุาวเวอรเ์จน จ ากดั 30.9 MW ถือหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 51 มีการจ าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดเ้พิ่มขึน้จากการเปล่ียนแผงโซล่าร ์ 

▪ ด้านฐานะการเงนิ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 

ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 
ปี 2564 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัยห์มนุเวียน 8,862.79 11,782.49 (2,919.70) (24.78%) 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 34,476.63 34,249.67 226.96  0.66% 
สินทรัพยร์วม  43,339.42 46,032.16 (2,692.74) (5.85%) 
หนีสิ้นหมนุเวียน 9,111.71 12,982.57 (3,870.86) (29.82%) 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 21,605.51 20,574.27 1,031.24  5.01% 
หนีสิ้นรวม 30,717.22 33,556.84 (2,839.62) (8.46%) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 12,622.20 12,475.31 146.89  1.18% 

▪ สินทรัพยร์วม 
 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 แสดงจ านวน 43,339.42 ลา้นบาท เมื่อ
เทียบกับสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจ านวน 46,032.16 ลา้นบาท โดยลดลงจ านวน 2,692.74 ลา้น
บาท หรือลดลงรอ้ยละ 5.85 โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปนี ้

 สินทรพัยห์มนุเวียน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 แสดงจ านวน 8,862.79 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับสินทรพัย์
หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจ านวน 11,782.49 ลา้นบาท โดยลดลง 2,919.70 ลา้นบาท หรือ ลดลงรอ้ย
ละ 24.78 โดยลดลงอย่างมีสาระส าคญัจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จากการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้ 
 หนีส้ินรวม 

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แสดงจ านวน 30,717.22 ลา้นบาท เมื่อ
เทียบกับหนีสิ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจ านวน 33,556.84 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 2,839.62 ลา้นบาท 
หรือลดลงรอ้ยละ 8.46 โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปนี ้
 หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่  30 มิถุนายน 2564 แสดงจ านวน 9,111.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหนี ้สิน
หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจ านวน 12,982.57 ลา้นบาท โดยลดลงจ านวน 3,870.86 ลา้นบาท หรือ
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ลดลงรอ้ยละ 29.82 โดยลดลงจากการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้ และภายใน  12 เดือนที่จะถึงนีต้ามก าหนดช าระเงิน 
โดยยงัไม่มีรายการหุน้กูร้ะยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  

หากพิจารณาถึงอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ที่สูงถึง 1.46 เท่า นั้น มาจากการหักส่วนของ
เจ้าหนีค้่าสินทรพัย ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งจะกลายเป็นสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวใน
อนาคต รวมถึงเงินกูย้ืมระยะยาวที่จะครบก าหนดภายใน 1 ปี ซึ่งมีสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวรองรบั 

▪ ส่วนของผู้ถือหุ้น 
บรษิัทและบรษิัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้ ณ 30 มิถนุายน 2564 จ านวน 12,622.20 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับ

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงจ านวน 12,475.31 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 146.89 ลา้นบาท คิดเป็น
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.18 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้จากส่วนเกินทุนของหุน้ทุนซือ้คืน (Treasury Stock) จากการจ าหน่าย
หุน้ทนุซือ้คืนมลูค่า 121.79 ลา้นบาท 

ดว้ยบริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตทั้งดา้นธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณไ์ฟฟ้า 
ธุรกิจดา้นการบริการก่อสรา้งครบวงจร บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายการเติบโตในปี 2564 ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 15 ซึ่งเป็นการ
เติบโตต่อเนื่องกว่า 10 ปีของบรษิัทฯ (นบัตัง้แต่เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย)  
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 
  บรษิัท กนักลุเอ็นจเินียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  
 
 
  (นายสมบรูณ ์เอือ้อชัฌาสยั)  
  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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